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Nyhetsbrev hösten/vintern 1998 (Nyhetsbrev nr 3)
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Varför bör man välja brittiska aktiebolag i Sverige?

* När Sverige gick med i EU fick Sveriges invånare en hel del nya friheter. En av dessa
friheter är rätten att driva verksamhet inom EU/EES området. Då bolagskonstruktioner
numera kan kopplas över nationsgränser uppkommer frågan vilken bolagskonstruktion som är
mest lämplig? Vår uppfattning är att ett svenskt kommanditbolag som ägs av ett brittiskt
aktiebolag i de flesta fall blir en bättre konstruktion än enbart ett svenskt aktiebolag.

Grunden till denna syn finner man vid granskning av faktorer som berör ett aktiebolag så som,
ansvar, driftskostnader, storlek på aktiekapital, skattelagstiftning samt nationellt rättssystem.
Vid en sådan granskning kommer man fram till att ett brittiskt aktiebolag (Ltd) är avsevärt
bättre än ett svenskt aktiebolag (AB).

Den brittiska bolagstiftningen har inte så omfattande personligt ansvarskrav för bolagets
styrelse och vidare är aktiekapitalets storlek ej lagstiftat. Den brittiska bolagsskatten 1999 är
20% upp till 300.000 brittiska pund i årsvinst (ca 4 milj SEK).

Svenska handels- och kommanditbolag kan enkelt ändras så att ett brittiskt aktiebolag ingår
som bolagsman och därmed kommer den del av vinsten som tillfaller det brittiska bolaget att
beskattas endast med svensk aktiebolagsskatt 28%. Någon brittisk skatt tillkommer ej så länge
man håller sig under en brytpunkt som ligger en bra bit över 5 milj. kr/år i vinst.

När vinsten tas ut från det brittiska bolaget i form av utdelning eller lön måste ersättningen
beskattas i det land där personen bor för stunden. Det landet behöver ej vara Sverige vid den
tidpunkten utan kan var ett land med lägre skatter. Det går också att ta ut ersättningen i
Sverige men då blir vinsten på bolagskonstruktionen ej så hög utan begränsas mer till att
tillväxten på det beskattade kapitalet i det brittiska bolaget beskattas med 20% i stället för de
28% som gäller i Sverige.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visumkrav på medborgare från Colombia!

* I nyhetsbrevet 1 och 2 har vi tidigare berättat om ett 50-tal icke EU/EES stater där
medborgare äger rätt att besöka Sverige utan inresevisum och därmed arbeta i egen
näringsverksamhet (enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag). Sedan det senaste
nyhetsbrevet har Colombia lämnat listan varvid medborgare från Colombia numera behöver
ett inresevisum för att de skall kunna komma hit som turister eller som egna företagare. Är Ni
intresserade i frågor som berör arbetstillstånd, uppehållstillstånd, visum, etc kan Ni ta
kontakt med Europe Advisers Ltd i Gibraltar för konsultationer .
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Statligt förslag till hårdare deklarationsregler från år 2000!

* Statens offentliga utredningar 1998:12 från Finansdepartementet har behandlat en översyn
av reglerna avseende självdeklaration och kontrolluppgifter. Utredningens resultat är generellt
en klar skärpning av dagens regler. Här nedan följer en del exempel på vad utredningen
föreslår:

- Höjda max. förseningsavgifter vid försent inlämnande av deklarationer från
dagens 4.000 kr till nya 18.000 kr avseende aktiebolag och ekonomiska föreningar
samt från 2.000 kr till nya 6.000 kr för andra personer.

- Förseningsavgifter införs vid försent inlämnade kontrolluppgifter med max 1.000
kr per kontrolluppgift och max 25.000 kr per företag/år.

- Ny deklarationstidpunkt för företagare blir 2 maj jämfört med 31 mars idag.

- Anställda med inkomster endast från kapital och tjänst där Skattemyndigheten
erhåller kontrolluppgifter skall ej behöva underteckna deklarationen.

- Deklarationsombud kommer att kunna underteckna deklarationen genom
fullmakt.

- Ökade krav för uppgiftsskyldighet avseende redovisning av tillgångar och
skulder i de fall en person har tillgångar på mer än 900.000 kr.

- Skattemyndigheten skall erhålla fler kontrolluppgifter från samhället. Bland
annat skall banker skicka kontrolluppgifter på utlandstransaktioner för juridiska
personer vilket idag endast görs för fysiska. Detta leder till att bankerna kommer
att skicka 2 miljoner kontrolluppgifter till Skattemyndigheten istället för dagens
50.000.

- Revisorerna skall ge in oren revisionsberättelse direkt till Skattemyndigheten
istället för att bifoga den till deklarationen.

- Avdraget för övriga kostnader i tjänst begränsas till endast de personer som har
kostnader som överstiger 3.000 kr vilket är en klar skärpning mot dagens 1.000 kr.

I utredningen reserverar sig särskilt två experter mot utredningens uppfattning kring de
kraftigt höjda förseningsavgifterna. Experterna anser att förseningsavgifterna nu har blivit så
stora att de kan vara i strid med Europakonventionens artikel 6 och därmed förloras vid
rättsprocesser. Vidare är experterna ej positiva till det ökade antalet kontrolluppgifter som
läggs på bankerna.
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Tjänstemän jagar taxitillstånd och utskänkningstillstånd!!

* Vi har sett att både restauranger och taxirörelser har fått det tufft med tjänstemän inom
kommuner och Länsstyrelser som försöker dra in licenserna.

I Malmö och Lund har det uppmärksammats i massmedia att flera restauranger har förlorat
sina utskänkningstillstånd. I samtliga fall som omtalades i Sydsvenskan förefaller
restaurangerna ha fått inhibation vilket innebär att de äger rätt att servera enligt tillståndet
trots att myndigheten önskar dra in tillståndet tills att domstolen har avkunnat dom.

Bland våra klienter har vi också fått uppleva ett fall där en taxichaufför anklagas för att ha
installerat en strömbrytare vid skrivaren till taxametern (ett brott emot en föreskrift). Vidare
anklagas även samma taxiförare för felaktiga tidböcker som anställda ej skött rätt trots att de
vet vad som gäller när de erhåller utbildning som taxiförare.

Länsstyrelsen i det aktuella fallet önskade dra taxiförarens tillstånd på 3år då de ansåg att
förseelsen var allvarlig. Det bör då noteras att taxameterns innehåll var intakt och taxametern
kunde skriva ut kvitton ifall det behövdes vid ett senare tillfälle.

I ovanstående exempel som har förekommit under 1998 är det viktigt att fundera över hur
långt en myndighets rättigheter sträcker sig i förhållande till de mänskliga rättigheterna under
Europakonventionen. Konventionen behandlar begrepp så som att ett straff skall vara i
proportion till en gärning. Vidare behandlar konventionen också begreppet äganderätt och har
i tidigare domar bekräftat att ett tillstånd ägs av den enskilde. Genom att någon äger sitt
tillstånd kan en myndighet ej konfiskera ett tillstånd hur som helst utan även här måste
myndigheten handla med omsorg.

Är Ni intresserade i frågor om tillstånd eller känner Ni någon som har fått problem med sitt
tillstånd så kan Ni ta kontakt med Europe Advisers Ltd i Gibraltar för konsultationer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hur fungerar sjukpenningen i utlandet (SGI)?

*För att sjukpenning skall kunna utbetalas vid utlandsvistelse krävs att man har tillstånd från
Försäkringskassan före utresan i de fall då man har insjuknat före utresan.

Om man insjuknar under resan gäller det att man reser i ett land som är medlem av EU/EES
eller Marocko. Sjukpenning utbetalas när man utför arbete som ett led i en i Sverige bedriven
verksamhet. Det är viktigt att alltid meddela Försäkringskassan att man är sjuk (t.ex via
telefon). Försäkringskassan kommer att skicka ut en blankett i vanlig ordning som måste
ifyllas. I blanketten finns utrymme för att skriva den adress man har haft på sin utlandsresa.

Precis som i Sverige behöver man ha läkarintyg vid längre sjukdom. I Sverige är regeln att
man skall ha läkarintyg inom sju dagar från insjuknandet. Vid resa till EU/EES land eller
Marocko föredrar Försäkringskassan att läkarintyg inskaffas inom tre dagar från insjuknandet.

För mer information om reglerna kan Ni besöka Försäkringskassans hemsida på Internet:
www.fk.se eller kontakta oss.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hur fungerar sjukvården vid utlandsresa?

*Det är mer komplicerat kring vem som äger rätt till sjukvård vid utlandsresa då dessa
rättigheter följer medborgarskap. Medborgare i EU/EES länder äger alltid rätt till
sjukvårdförmåner om hälsotillståndet kräver omedelbara insatser (akutvård). Rätten följer den
rätt som medborgarna har i det aktuella EU/EES landet.

En icke EU/EES medborgare som är bosatt i Sverige äger i vissa fall rätt till
sjukvårdsförmåner enligt konventioner som Sverige har undertecknat. Sverige har ingåt
sådana avtal med alla EU/EES länder utom Belgien och Irland. I Norden har alla invånare rätt
till akutsjukvård i annat nordiskt land oavsett nationalitet. Vidare finns det ytterligare
förmånsregler i Norden så som rätt till ersättning för merkostnader vid hemresa.

Sverige har ingått avtal om sjukvårdsförmåner även i ett antal stater utanför EU/EES. Dessa
länder är Algeriet, Australien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern och den
kanadensiska delstaten Québec. Hur avtalen gäller för utländska medborgare bosatta i Sverige
är oklart.

För mer information om detta ämne samt för beställning av intyg om tillhörighet inför
utlandsresan bör Ni kontakta Er lokala Försäkringskassa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt år och dags för bokslut och deklarationer!

*Som vanligt är det dags för en hel del arbete när det blir nytt år. De företag som har bokslut
vid kalenderår skall inventera lagret på nyårsafton. Vidare skall allt material lämnas till oss så
snabbt som möjligt efter årsskiftet. Alla redovisningsbyråer har överbelastning på våren och
det är därför viktigt att papperna kommer in så fort som möjligt och att alla uppgifter lämnas.

Ett tips till Er är att gå tillbaka och se vad Ni lämnade förra året (våren 1998) och se till att
lämna samma typ av uppgifter. Vi kommer att kontrollera att allt lämnas och precis som förra
året kommer vi inte garantera att deklarationsarbetet kan bli klart i tid om Ni ej har blivit
godkänd av oss före den 15 mars 1999. Lämnar Ni allt till oss i tid får Ni ett grönt kort och Ni
placeras då i kö för verkställighet.

För Er som har en upparbetad vinst är det kanske så att Ni nu har en skatteskuld. Vi kan
uppskatta skulden om Ni ger oss indikationer på hur mycket Ni har intjänat och hur mycket
Ni har inbetalat i preliminär skatt. Önskar Ni göra fyllnadsinbetalning är det viktigt att Ni
betalar all skatteskuld över 20.000 kr senast den 13 februari 1999 för att slippa
kvarskatteränta. Resterande 20.000 kr skall betalas senast den 4 maj 1999 för att slippa
kvarskatteränta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Broch i Gibraltar!     Europe Advisers Ltd

*Alexander Broch flyttade under hösten till Spanien och pendlar nu mellan Spanien och
Sverige. I Gibraltar driver Alexander, Europe Advisers Ltd som numera sköter alla
juridiska konsultuppdrag som Brochs Redovisningsbyrå KB tidigare tog hand om.

Gibraltar är Europas enda koloni och tillhör Storbritannien sedan freden i Utrecht 1713. När
Storbritannien 1973 gick med i EU blev även Gibraltar en del av gemenskapen. Det finns inga
andra brittiska kolonier som är medlem av EU. Kanalöarna och Isle of Man är ej heller med i
EU. Gibraltars medlemskap av EU garanterar att fysiska och juridiska personer ej får
diskrimineras inom gemenskapen baserat på det faktum att de är från Gibraltar.

Vad som gör Gibraltar speciellt är att EUs momsregler och jordbrukspolitik ej omfattar
kolonin och därmed betraktas Gibraltar som ett tredje land där Spanien bevakar Eus
momsgräns. Gibraltanerna får acceptera att visa sina varor vid inresa till EUs momsområde
men kan sälja alkohol, tobak och parfym billigt till de 6 miljoner årliga turister de har.

För mer information om Gibraltar ring Alexander på 009350-41523 eller 00934-95 279 4278.
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